
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

O PROJEKTU 
Ena od največjih družbenih transformacij v zadnjih 

letih je povezana z daljšo pričakovano življenjsko 

dobo ljudi. Staranje prebivalstva je torej svetovni 

fenomen in eden od največjih izzivov, s katerim se 

sooča Evropska unija. Svet Evropske unije se 

zavzema za pravico starejših ljudi do dostojnega 

življenja, promocijo njihove neodvisnosti ter njihovo 

sodelovanje v družabnem, ekonomskem in civilnem 

življenju ter tudi za zagotavljanje, da ostajajo 

pripadniki starejših skupin aktivni kot državljani, 

delavci, potrošniki, skrbniki in prostovoljci.  

 
Oblikovanje učbenika za učenje 

angleščine starejših ter spletne učne 

platforme 
 

Zaradi tega je eden od predlaganih ukrepov sodelovanje 

starejših pri aktivnostih usposabljanja in 

vseživljenjskega učenja. Jasno je, da starejši ljudje vse 

več potujejo v druge države in ustvarjajo odnose z 

ljudmi, ki govorijo druge jezike. Zato je učenje jezikov, še 

posebej angleščine, zalo pomembno. S pomočjo našega 

projekta se bodo lahko starejši učili tisti del angleščine, 

ki jo potrebujejo. 

                                                         

 

 

 
 

 

 

 
PROJEKT SOFINANCIRA ERASMUS+ PROGRAM EVROPSKE UNIJE 



 

 
CILJI PROJEKTA 

 Izboljšati in razširiti ponudbo visokokvalitetnih priložnosti 

za učenje, ki so prilagojene potrebam starejših, z 

namenom izboljšanja njihovih večjezičnih veščin (učenje 

angleščine) in digitalnih veščin. 

  Razširiti in razviti veščine izvajalcev usposabljanj in 

ostalega osebja, ki nudijo podporo starejšim, še posebej 

pri njihovem motiviranju k sodelovanju pri učenju tujih 

jezikov in pri učinkovitem poučevanju. 

 

CILJNA SKUPINA 
Učitelji in osebje, ki nudijo podporo pri učenju angleščine 

starejših  
Starejše osebe, ki se zanimajo za učenje angleščine in imajo 

nizko raven znanja angleščine 

 

 

KOORDINACIJSKI SESTANEK  

PREKO SKYPE-a 

Na prvem sestanku so sodelovali vsi partnerji. 18. 

Februarja 2022 je bilo na sestanku preko Skype-a 

odločeno, da se bo pred pričetkom razvijanja 

intelektualnega rezultata 1 izvedla analiza potreb. Ta 

aktivnost bo zagotovila  potrebne informacije za 

oblikovanje boljšega končnega rezultata. Nekatera poročila so 

bila objalvljena na Zenodo in ResearchGate. Informacije o 

projektu so bile objavljene na EPALE.  
 

"To partnerstvo tvorijo 

organizacije iz Poljske, Slovenije, 

Španije, Portugalske in Turčije." 

Uvodni sestanek 
 

Uvodni sestanek projekta se je odvil v 

pisarni INBIE –ja v Częstochowa 25 - 

27.04.2022. Predstavniki vseh 

partnerskih organizacij so analizirali 

podrobnosti projekta, različne 

aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, 

razdelile so se vnaprej oblikovane 

odgovornosti pregledal se je urnik 

projekta ter prvi koraki, potrebi za 

dosego oblikovanih ciljev. Sestanek je bil 

zelo produktiven, na njem pa se je 

oblikovala korporativna slika ter 

zasnova spletne strani.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Informacije o projektu 
http://elene.inbie.pl 

https://www.facebook.com/eleneproject 

https://www.instagram.com/inbie.pl 
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